Information til kontaktlærere og skoler vedr. Børneåbningen Aarhus 2017 fredag den 20. januar.

Kære kontaktlærere og skoleledere
Så er vi i mål med en stor del af forberedelsen til børneåbningen på Lemtorpskolen den 20. januar 2017.
Lyd-delen af projektet er færdigt og jeg håber, I har en god plan for, hvordan I får indrettet jeres Ønskeland
og får skabt en kulisse, der hænger godt sammen med lyddelen, som vi har samarbejdet om ude på
skolerne.
Thomas og Bjørn har været rigtig glade for at komme rundt og samarbejde med eleverne i 4. årgang og
deres kontaktlærere vedr. projekt Aarhus 2017. Vi stillede en meget åben opgave, og det har været
spændende at følge de mange forskellige veje, I har fundet til jeres Ønskeland. Vi er sikre på, at vi er får en
super spændende dag, når vi mødes den 20/1 og hele projektet skal løbe af stablen.
Jeg har været med ude på 3 skoler og har oplevet stor begejstring hos både elever og lærere i forhold til at
vise ”Ønskelandet” frem, og jeg er sikker på, at skolerne er blevet tilført nogle brugbare kompetencer i
forhold til at arbejde med lyd og lydredigering – værktøjer, der kan bruges af elever og lærere fremover.
Jeg har endnu ikke overblik over, hvor mange af jer, der var med på danseworkshoppen den 1. og 2.
december. Jeg håber, at nogle af jer kom med og fik øvet på dansen. Hvis I har brug for yderligere hjælp til
at få lært dansen til Ønskelandet, så eleverne kan den, når de møder op den 20. januar, vil jeg gerne vide
det. Jeg tror, at vi har mulighed for endnu en træningssamling, hvis I føler, at der er behov for det. Skriv til
mig hurtigst muligt, hvis I ønsker en ekstra danse-instruktion!
Via dette link er der adgang til det meste vedr. sangen og dansen www.bumkultur.dk/oenskelandet

Praktisk information om Børneåbningen den 20. januar
I en af de første mails jeg skrev til jer i efteråret nævnede jeg, at der var mulighed for at komme og stille op
allerede torsdag den 19. januar, når pedellerne er færdige med at bygge de kulisser op, I skal bruge til at
etablere jeres Ønskelande i.
Det kan stadig lade sig gøre at stille kulisser op og lave indretning af jeres område fra torsdag kl. 11, hvis I
laver aftaler med os herom, men Bjørn og Thomas har talt med nogle skoler om, at det for dem er lige
rigeligt, at lærere og nogle af eleverne skal op på Lemtorpskolen 2 dage i træk.
Vi har derfor besluttet, at det godt kan nås, hvis I ankommer til Lemtorpskolens hal fredag morgen imellem
kl. 8 og 9. Men forudsætningen for at det kan lykkes at nå det hele er, at I afleverer det lydudstyr, der skal
bruges - på Musikskolen - senest onsdag den 18. januar om morgenen. Så vil vi montere højtalere på deres
rette plads på Lemtorpskolen, så de er klar, når lærere og elever kommer fredag morgen.

Program for Børneåbningen fredag den 20. januar:
08.00 - 10.00 Opstilling og klargøring. Hver skole indretter sit ønskeland med de ting, der er forberedt
10.00

Officiel åbning af Aarhus 2017. Sangen om Ønskelandet synges og danses. Musikskolens
lærerband spiller til. Her ud over spilles og synges 2 sange.
Adgang for interesserede forældre, børn fra Børnehaver, Dagplejen og andre evt. elever fra
Lemtorpskolen og Christinelystskolen. (Musikskolen sørger for reklame, pressedækning, og
en kort informationsskrivelse til jeres forældreintra, som I kan uploade).

11.45 - 12.00 Tak for besøget og tak for i dag – Vi synger Ønskelandet som afslutning.
12.00 - 13.00 Udstillingen pakkes sammen (måske skal man aftale med sine pedeller, at de kommer og
samler de ting ind, der er bragt med, så lærere og elever ikke bliver en del af dette.)

Resumè, huskeliste og gode tips:















Husk 3 sæt computerhøjtalere + forlængerkabler med minimum 6 el-udtag (ex. 2 kabeltromler) til
højtalere og computere. Jeg er sikker på, at I kan låne kableudstyr hos jeres pedeller. Hvis I først
kommer på skolen om fredagen er det disse ting, der skal afleveres på Musikskolen onsdag.
Husk 3 bærbare computere incl. strømforsyning, de skal bruges sammen med jeres 3 sæt højtalere.
Computerne behøver I først medbringe fredag.
Husk det visuelle produkt, der skal bruges i jeres udstilling.
Lav venligst et skilt med skolens navn, som kan hænge ved indgangen til jeres ønskeland.
Husk også tæpper eller lagener til at hænge op på væggene med tøjklemmer (se vedhæftede
billede af væggene, der består af en træramme med rio-net i).
I kan stille kulisser op både torsdag (fra kl. 11) og fredag morgen fra 8 – 10. Vælg den løsning, der
passer jer bedst.
Hvis musikskolen skal stille højtalere op for jer så husk, at I skal aflevere grejet på Musikskolen
senest onsdag, den 18. januar.
Aftal i god tid, hvordan I får jeres kulisser transporteret til Lemtorpskolen. Lav evt. en aftale med
jeres pedel, hjemme på skolen.
Få evt. nogen til at hjælpe jer med at lære dansen til Ønskelandet.
Vi kan desværre ikke servere noget for eleverne, så husk, at de skal have en lille madpakke med.
Lav aftaler med jeres pedeller vedr. lån af ledninger mv. Det vil også være en lettelse for jer, hvis
pedellerne møder op kl. 12.45 og piller jeres ting ned, så I kan koncentrere jer om at få eleverne
med hjem 
Det bliver en god dag!

Med håbet om fortsat godt samarbejde ønsker vi jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Jan Lilholt
Lemvig Musikskole

